Odczarowac Innego - „Vidomi” w Art_Inkubatorze [RECENZJA]
Miasto Lodz. Gazeta.pl,
Karolina Skubaczewska, 2014-12-02
Nowy spektakl Teatru Chorea to opowiesc o oswajaniu sceny i pokonywaniu ograniczen
wynikajacych z cielesnej niedoskonałosci, a takze proba wypracowania alternatywnych form
poznania.
W piatek (28 listopada) w Art_Inkubatorze (ul. Tymienieckiego 3) mozna było premierowo
zobaczyc efekt rocznej wspołpracy Stowarzyszenia Teatralnego Chorea i młodziezy ze
Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzacych im. Hieronima
Baranowskiego w Łodzi. W spektaklu obok profesjonalnych tancerzy wystapiły dwie osoby
niewidome i trzy niedowidzace.
"Vidomych" wyrezyserowali Adam Janusz Biedrzycki i Magdalena Paszkiewicz. Zaczeło sie od
warsztatow tanecznych, ktore odbywały sie od stycznia 2014 roku w Fabryce Sztuki. Konfrontacja
dwoch swiatow zainspirowała Adama Biedrzyckiego do zakonczenia projektu spektaklem.
Rezyser w wywiadach wspominał o trudnosciach w komunikacji. Okazuje sie, ze gdy "wyłaczymy"
zmysł wzroku, trudno jest nam znalezc odpowiednie słownictwo, by w pełni przekazac jaki ruch
nalezy w danym momencie wykonac. Sciezki porozumienia wyznaczał tu przede wszystkim
kontakt cielesny, praca z ciałem i wyznaczonym partnerem.
Spektakl nie przedstawia konkretnej historii. Ciag scen-obrazow jest proba stworzenia innego, niz
wzrokowe porozumiewania sie na scenie. Za pomoca dzwiekow, tanca oraz kontaktu cielesnego
tworcy opowiadaja o barierach, ktorych podstawa jest niezrozumienie sytuacji drugiego człowieka.
"Boje sie Nieznanego. Nieznanego - Innego, jeszcze bardziej" - odpowie Głos gdzies z boku sceny
(Magdalena Paszkiewicz), symbolizujacy kazdego, kto w sytuacjach kontaktu z osoba niewidoma
woli unikac jakiejkolwiek konfrontacji lub przeciwnie - na siłe stara sie pomoc. "To, ze nie widze nie
znaczy, ze jestem ubozsza. Po prostu postrzegam wszystko inaczej i swietnie sobie radze" deklamuje w odpowiedzi wychowanka Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci
Słabowidzacych w Łodzi.
Spektakl trwa tylko poł godziny, ale zwraca uwage na trudnosci, jakie wynikaja z oswajania
nieznanej przestrzeni. Napiecie towarzyszace dbałosci o poprawne wykonanie kazdej sekwencji
dało sie odczuc zarowno w pracy profesjonalistow, jak i debiutantow, jednak to, co mnie ujeło
najbardziej, to niemal wyłacznie cielesne doswiadczanie drugiego człowieka, otwartosc na niego
oraz zaufanie, jakie zostało mu powierzone. Artyzm tego wyjatkowego spektaklu objawia sie nie w
harmonijnym, dokładnym i symetrycznym ruchu, tylko w doswiadczeniu niepewnosci,
niedoskonałosci wpisanej w ludzka nature oraz dazeniu do wyznaczonego celu.
Wydaje sie, ze w przedstawieniu taka sama role odgrywaja partie mowione czy rezyseria swiatła
(Maciej Kobalczyk), jednak to chyba wykonywana choreografia tanga (do utworu Tadeusza
Faliszewskiego "Szczescie trzeba rwac jak swieze wisnie") oraz muzyka (Kuba Pałys, Joanna
Filarska) czy pojedyncze dzwieki wyznaczaja kolejne etapy całosci oraz sposob porozumiewania
sie na scenie. Niezaleznie od dominanty, wszystkie elementy przedstawienia stanowia o
konkretnej wiadomosci: jestesmy tacy, jak wy i tak, jak wy potrzebujemy kontaktu z drugim
człowiekiem.
Wzruszenie i owacje na stojaco swiadcza chyba o tym, ze "odczarowanie" sie udało.
Przedstawienie zrealizowano w ramach projektu "Art-Impulsy" z programu "Młodzi niepełnosprawni
- sprawni z PZU" oraz stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Janusza
Adama Biedrzyckiego. Spektakl bedzie mozna obejrzec ponownie w maju 2015 roku.

